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SINOPSE
a

Un asasino de rapazas ten atemori-
zada toda a cidade. A policía búscao
desesperadamente,  detendo  a  cal-
quera  persoa  sospeitosa.  Pola  súa
banda,  os  xefes  do  crime,  furiosos
polas redadas que están a sufrir por
culpa  do  asasino,  deciden  buscalo
eles mesmos.

NOTAS DA PELÍCULA

En 1930, Lang puxo un anuncio nun
xornal dicindo que o seu vindeiro fil-
me se chamaría Mörder unter uns (O
asasino é un de nós) e que trataría
sobre un psicópata. Inmediatamente
comezou a recibir  ameazas por co-
rreo, e os estudios Staaken negáron-
se a que rodase a película alí. Cando
Lang investigou ao respecto, o direc-
tor do estudio informouno de que o
partido nazi (do cal era membro) sos-
peitaba que a película sería unha crí-
tica ao nazismo. Cando coñeceron a
trama,  deixáronlle  filmala;  con todo,
o filme finalmente sería censurado en
1934 e Lang, de ascendencia xudía,
tería  que  exiliarse  en  Estados  Uni-
dos, onde proseguiría a súa exitosa
carreira cinematográfica. 
a

Comunmente  crese  que  o  protago-
nista de M está baseado no asasino
en  serie  Peter  Kürten,  alcumado  o
“vampiro  de Düsseldorf” por  confe-
sar ter bebido o sangue dunha das
súas vítimas:  de aí  procede o título
en castelán do filme. Con todo, Lang
sempre asegurou terse inspirado en
distintos  asasinatos  que  conmocio-
naron  Alemaña  na  década  dos  20
(Haarmann,  Grossmann,  Denke...).
Para  documentarse,  Lang  pasou  8
días  nunha  institución  mental  onde
coñeceu algúns asasinos de nenos,
entre eles o propio Kürten. Lohmann
está baseado en Ernst Gennat, o fa-
moso  director da policía criminal  de

Berlín desa época. Para dar verosi-
militude, Lang usou varios criminais
reais como extras na escena do xuí-
zo;  25  membros  do  elenco  serían
arrestados tras a rodaxe. 
a

M foi a primeira película sonora de
Fritz Lang, e o director experimen-
tou  moito  máis  coas  posibilidades
da  nova  tecnoloxía  que  os  seus
coetáneos,  que  estreaban  filmes
máis teatrais. A banda sonora inclúe
un  narrador,  efectos  de  son  que
ocorren fóra de cámara e momentos
de suspenso de silencio antes dun
ruído repentino. A película foi unha
das  primeiras  en  usar  un  leitmotiv
musical recorrente, unha técnica to-
mada  da  ópera:  así,  Beckert  que-
dará asociado coa melodía de “Na
gruta do rei  da montaña” do  Peer
Gynt de  Edvard  Grieg.  A  canción
permítelle  ao  público  saber  que  o
personaxe está preto, fóra de plano.
Curiosamente,  Peter  Lorre  non sa-
bía asubiar  e disque o asubío  que
se escoita no filme sería do director
ou de Thea von Harbou,  guionista
da fita e esposa de Lang. 
a

Hans  Beckert  foi  o  primeiro  papel
protagonista  importante  de  Peter
Lorre,  que  até  entón  traballara  de
actor cómico. Aínda que deu un pu-
lo á súa carreira, durante anos esti-
vo  encallado  como vilán  en  filmes
como Mad Love e  Crime e castigo,
sen  poder  explorar  todos  os  seus
rexistros. Tras fuxir da Alemaña na-
zi, aprendeu inglés sobre a marcha
para poder protagonizar  a primeira
versión de Hitchcock d'O home que
sabía demasiado. Lorre acabou farto
do carácter  obsesivo e tiránico de
Lang  durante  a  rodaxe  (o  director
faría que se tirase até 12 veces por
unha escaleira), e nunca quixo vol-
ver traballar con el aínda que o ci-
neasta volveu chamalo.

Tras unha década de secundario en
películas mudas, o papel do inspec-
tor Karl Lohmann supuxo a gran re-
velación para Otto Wernicke.  O ac-
tor volveu interpretar a Lohmann n'O
testamento do Doutor Mabuse.
a

Gustaf Gründgens, o ladrón de cai-
xas fortes,  tamén tivo unha exitosa
carreira despois do seu papel en M,
chegando a converterse no director
do Staatliches Schauspielhaus (Tea-
tro Nacional) baixo o réxime nazi. 
a

Unha  decisión  consciente  de  Lang
foi non amosar ningún acto de vio-
lencia ou morte de nenos na panta-
lla,  pois ao só suxerilos obrigaba a
cada espectador a crear os detalles
arrepiantes do asasinato segundo a
súa propia imaxinación.
a

A cidade onde se desenvolve a ac-
ción  non  se  nomea  e  adoita  pen-
sarse  que  é  Düsseldorf.  Con  todo,
Lang ambientou a película en Berlín,
e  varias  pistas  así  o  certifican:  un
anuncio dun xornal berlinés, o mapa
de Berlín na oficina do comisario, o
inspector falando dunha cidade de 4
millóns de habitantes, a referencia  á
Alex(anderplatz)...
a

O éxito de M propiciou que en 1951
Hollywood fixese un remake homóni-
mo, trasladando a acción de Berlín a
Os Ánxeles. A nova versión foi dirixi-
da por Joseph Losey e protagoniza-
da por David Wayne no papel de Lo-
rre.  Lang  desentendouse  deste  re-
make, que vía innecesario, e as críti-
cas  déronlle  a  razón,  constatando
que non estaba á altura do orixinal. 
a

Fritz Lang sempre considerou que M
era o seu filme favorito de todos os
que fixo, pola crítica social que con-
tiña. A fita foi escollida como mellor
película xermana de todos os tem-
pos nunha votación organizada pola
Asociación de Cinematecas Alemás.

a
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